
 

 

Tarefa Mínima 16 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01.  

a) A nação que manteve o domínio sobre Hong Kong por 99 anos foi o Reino Unido, através de uma 
concessão do governo chinês que entrou em vigor em 1898. A expressão “um país, dois sistemas” 
designa que até 2047 Hong Kong terá uma condição política e econômica híbrida: uma economia 
capitalista, sob o controle político da socialista República Popular da China. 

b) A revolta iniciada em 2014 e intensificada em 2019 é conhecida como “Revolta do Guarda-Chuva”. 
Reivindicações dos manifestantes: impedir a extradição para a China de pessoas acusadas de crime em 

Hong Kong; adoção do sufrágio universal e independência política dos candidatos locais; soberania e 
autonomia política. 

 
03. As ZEEs são áreas especificamente destinadas ao direcionamento da atividade industrial a partir do 

oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros e alavancar a produção industrial. A 
localização das ZEEs na China é extremamente favorável para a negociação com o mercado externo, pois 
ficam perto do litoral, estando próximas de outros centros econômicos regionais, como a Coreia do Sul, o 
Japão e Taiwan. 

 
04.  

a) Trata-se do conceito de protecionismo. 

b) Com base no gráfico, fica evidente que os EUA mantém uma relação deficitária com a China desde o 
final dos anos 80. A partir de 2001 com a entrada da China na OMC, o déficit americano se agrava em 
virtude da intensificação das relações comerciais em escala global da China, principalmente com os 
EUA. 

c) A desvalorização cambial do yuan, moeda oficial da China, traz como efeito inicial o barateamento dos 
produtos chineses no mercado internacional, o que permite o aumento das exportações desses 
produtos, inclusive para os Estados Unidos. Dessa forma, tal desvalorização cambial pode ampliar o 

déficit comercial dos EUA com a China, apresentado pelo gráfico, anulando a sobretaxa imposta pelo 
governo estadunidense. Além disso, a desvalorização do yuan beneficia a economia chinesa ao ampliar 
a lucratividade nas transações comerciais. 

 
05.  

a) Após o abandono dos dogmas socialistas, a China passou a empregar sua mão de obra barata com o 

objetivo de produzir bens de consumo com vistas ao mercado mundial. A China expandiu também seu 
mercado interno, ao mesmo tempo em que mantinha rígido controle político comandado pelo Partido 
Comunista Chinês. Para obter sucesso nessa investida, o sistema educacional chinês passou a fornecer 
capacitação técnica à mão de obra, ao mesmo tempo em que o governo chinês abria seu mercado para 
investimentos externos. 

b) A sociedade chinesa sofreu durante esse processo de crescimento econômico uma acelerada 

urbanização, fazendo surgir inúmeras megacidades (mais de dez milhões de habitantes), cuja 

estrutura nem sempre estava capacitada para recebê-la. Ao mesmo tempo em que aumentava o poder 
aquisitivo da população, aumentava também forte desigualdade social. Quantos aos impactos 
ambientais destacam-se o aumento descomunal da poluição, seja hídrica (com rios e o litoral poluído), 
atmosférica (onde se destaca a queima de carvão), bem como aquela trazida pelo crescimento da frota 
de veículos. 

c) A queda de crescimento econômico observado na China nos últimos anos representa, entre outros, 
também uma queda no comércio mundial, prejudicado pela queda das demandas chinesas. Um 

exemplo é queda nas vendas de petróleo (do qual a China é um dos principais importadores), o que 
acabou resultando na própria queda dos preços dessa commodity. 

 

06.  
a) A abertura da economia, iniciada em 1978, restringiu-se ao litoral oriental e caracterizou-se pela 

transformação das comunas populares em cooperativas agrícolas, pela "Política das Quatro 
Modernizações" (defesa, agricultura, indústria e ciência-tecnologia) e pela criação das ZEEs (zonas 

econômicas especiais – enclaves capitalistas na China socialista). 
b) Entre os principais atrativos, temos: a mão-de-obra numerosa e barata; os incentivos fiscais; o 

elevado investimento estatal em infra-estrutura (transporte, energia e telecomunicações); o elevado 
investimento em educação, ciência e tecnologia; um mercado consumidor com enorme potencial de 
expansão; a proibição de organização sindical e greves de trabalhadores; precária legislação 
ambiental; entre outros. 


